
 

 

 

 

 

  

INSTRUMENTOS DA ORQUESTRA - AULA 07 

(Contextualização e Apreciação) 

1) Faça a leitura do texto a seguir: 

A Família da Percussão 

Os instrumentos de percussão já eram usados desde a pré-história. Sabemos 

disso pelas pinturas, desenhos e objetos que homens e mulheres dos tempos pré-

históricos deixaram. No entanto, nos diferentes tipos de orquestra, não eram tão 

comuns como hoje. 

Um dos pioneiros a utilizar a percussão em composições foi Ludwig van 

Beethoven (1770-1827), que recebeu críticas na época por incluir em suas músicas sons 

considerados “desagradáveis”. 

A lista dos instrumentos que fazem parte dessa família é muito grande. Você já 

deve conhecer muitos deles nas músicas que costuma ouvir. 

Os instrumentos de percussão são divididos em dois grupos. O primeiro grupo 

é formado por instrumentos que emitem várias notas musicais:  O tímpano é um tambor 

grande feito de metal (latão ou cobre) recoberto por uma pele que pode ser de couro 

ou de material sintético. Dependendo de quanto essa pele é esticada, o som obtido 

torna-se mais agudo ou mais grave.  O glockenspiel , o xilofone, o metalofone e o 

vibrafone têm uma coisa em comum: possuem um teclado feito de lâminas (parecido 

com o do piano).  

 O que muda de um instrumento para o outro é o material dessas lâminas, que 

pode ser de madeira ou de metal – essa diferença faz com que o som de cada um seja 

diferente.  O glockenspiel é feito de metal e o xilofone de madeira. O carrilhão  é 

formado por grandes tubos de metal, de tamanhos diferentes, pendurados em um 

suporte. Quanto maior o tubo, mais grave é o seu som. 
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A família dos instrumentos de percussão tem um segundo grupo formado por 

instrumentos que não possuem notas musicais diferentes. Como exemplos temos: 

bombo, pratos, caixa clara, triângulo, castanholas, pandeiro sinfônico, bloco de 

madeira e tam-tam. 

O tam-tam, por exemplo, é um instrumento feito de bronze, semelhante a um 

prato gigante. É muito utilizado no Oriente e seu som, às vezes, lembra o de um trovão.  

Texto e imagem retirado do Livro “A Orquestra Tintim por Tintim”. Liane Hentscheke.  

 

 

2) Agora, para conhecer um pouco da família de Percussão da Orquestra, acesse os 

vídeos abaixo: 

a. Instrumentos de Orquestra – Percussão (Elizabeth Del Grande) Parte 1  

https://www.youtube.com/watch?v=d0aVDMOO-2U 

b. Instrumentos de Orquestra – Percussão (Elizabeth Del Grande) Parte 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Krj4pJRGu9g 

c. Instrumentos de Orquestra – Tímpano – Ricardo Bologna 

https://www.youtube.com/watch?v=JEmyVXDgzaw&list=RDKrj4pJRGu9g&ind

ex=2 

d. Conhecer um Instrumento da Orquestra Gulbenkian: A Percussão 

      https://www.youtube.com/watch?v=DLymwGbFN30 
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